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Anotace: 
 

Cílem bakalářské práce je uvést problematiku tříděného sběru na Slovensku 

s poukázáním na tříděný sběr ve městě Prešov.  

Touto prací chci blíže představit možnosti třídění v Prešově, princip jeho 

fungování. Popíši i povinnosti při nakládání s odpadem, základní podmínky při třídění 

sběru. 

 

 

Klíčová slova:  

  Tříděný sběr 

 

 

Annotation: 
 

The main aim of the bachelor thesis is to introduce the questions of salvage in 

Slovakia with the focus on the salvage dilemma in Prešov town. 

With this bachelor paper I would like to point out the possibilities of salvage 

separation in Prešov and its operation functionalities. Furthermore I will describe the duties 

of waste treatment and basic terms while salvage manipulation. 

 

Key words: separate collecting 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

Obsah 
 

Poděkování: _____________________________________________________________ 3 

Anotace: ________________________________________________________________ 4 

Annotation: _____________________________________________________________ 4 

Úvod ___________________________________________________________________ 1 

1. Separace na Slovensku_________________________________________________ 3 

1.1 Prešovský kraj ____________________________________________________________ 4 

1.2 Město Prešov _____________________________________________________________ 5 

2. Stručná charakteristika odpadu produkovaného na území města ______________ 7 

2.1 Základní pojmy ___________________________________________________________ 7 

2.2 Nebezpečný odpad ________________________________________________________ 8 

2.2.1 Nebezpečné vlastnosti odpadů _____________________________________________ 9 

2.3 Komunální odpad ________________________________________________________ 10 

2.3.1 Odvoz komunálního odpadu ______________________________________________ 11 

2.3.2 Sběr nebezpečného odpadu ______________________________________________ 12 

3. Základní principy řízení odpadového hospodářství _________________________ 15 

3.1 Platné zákony ___________________________________________________________ 16 

3.1.1 Shromažďování, odvoz a zneškodňování komunálního odpadu. __________________ 17 

4. Tříděný sběr ________________________________________________________ 22 

4.1 Separace papíru __________________________________________________________ 23 

4.2  Separace plastů _________________________________________________________ 24 

4.3  Separace skla ___________________________________________________________ 25 

4.4  Separace kovových obalů __________________________________________________ 26 

4.5  Separace vícevrstvových kombinovaných materiálů ____________________________ 27 

4.6 Bio odpad _______________________________________________________________ 28 

4.7 Objemný odpad __________________________________________________________ 28 

4.8 Elektrický a elektronický odpad _____________________________________________ 28 

4.10 Značky na obalech _______________________________________________________ 29 

5.  Návrh na zlepšení _____________________________________________________ 31 

Závěr __________________________________________________________________ 32 

Seznam zkratek _________________________________________________________ 33 

Použitá literatura ________________________________________________________ 34 

Přílohy _________________________________________________________________ 36 
 



1 
 

Úvod 
 

V dnešní době se lidstvo střetává s velkým problémem, který představuje na oko 

taková banální věc, jakou jsou odpady. Ať se člověk pustí do jakékoliv – jednoduché či 

industriální činnosti – nutně vyprodukuje odpad, tedy věc, kterou už považuje za 

zbytečnou. Ať se pustíme do vaření, uklízení, šití, nebo do výroby jakéhokoliv 

průmyslového výrobku, máme vždy po ruce nádobu na nepotřebné zbytky, které později 

poputují do stále větších nádob, až skončí na smetišti. Každý rok se tímto způsobem 

vyprodukuje jen na Slovensku okolo 38 miliónů tun odpadu, z toho je 1,7 miliónů tun 

odpad komunální. Už toto samotné číslo vzbuzuje svou velikostí respekt, ale především 

způsobuje vrásky na čelech odborníků, kteří musí čelit problému, co se vším tím odpadem, 

jak ho zpracovat, jak ho zlikvidovat tak, aby při tom neutrpěly přírodní zdroje a 

v konečném důsledku my sami – lidé. A tak je nanejvýš potřebné vymýšlet efektivní 

způsoby koloběhu odpadu ve společnosti – možná podobný, jakým je cirkulace vody 

v přírodě, respektive způsoby, kterými bude možné v budoucnosti omezit tvorbu odpadu 

na přijatelné minimum. Problém odpadu se pomalu, ale nezadržitelně přesouvá ze 

spodnějších příček zájmu lidstva na ty nejvyšší a jeho donedávna latentní forma hrozby se 

v současnosti stává akutní. 

 

Slovenská republika se vstupem do EU zavázala plnit vybrané právní normy 

v rámci oblasti životního prostředí. V oblasti odpadového hospodářství nabyly dne 1. 1. 

2006 účinnosti ustanovení části zákona o odpadech, které zakazují zneškodňovat 

biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a z parků tzv. bio odpad svépomocí. Ve smyslu 

této změny musí města zabezpečovat možnost separace jednotlivých komodit komunálního 

odpadu a jeho následné zhodnocování. Tímto se dosáhne snížení množství odpadu 

ukládaného na skládky a omezí se tak negativní zatížení životního prostředí. Zavedením 

separace odpadu se vytvořil prostor pro opětovné použití odpadu jako základní suroviny, 

tedy jeho recyklace. 

 

Právě pro tuto nevšímavost a neuvědomělost problematiky odpadů jsem si vybrala 

téma odpadů za cíl své bakalářské práce, abych mohla poukázat na fakt, že při dobré 

organizaci a pochopení je možné odpad zvládat a ne s ním zápasit. Příkladem toho může 

být i město, ve kterém žiji – Prešov. 
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Na úvod se však nejdříve zastavíme u otázek všeobecného rozdělování a definování 

odpadů, platné legislativě, přijaté v rámci EU a v neposlední řadě při způsobech 

celoplošného řešení problematiky odpadu v rámci integrovaného evropského společenství. 

Tato vstupní analýza daného tématu nám následně umožní konkretizovat teoretické 

výstupy na jejich přímou realizaci v podmínkách Prešovského kraje a samotného města 

Prešova. 
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1. Separace na Slovensku 
 

Recyklační fond je nestátní účelový fond zřízený 1. července 2001 zákonem č. 

223/2001 Sb., který shromažďuje finanční prostředky dovozců a výrobců komodit 

povinných platit příspěvky ve smyslu výše uvedeného zákona. [22] Dlouhodobým cílem 

RF je v rámci Slovenska zapojit všech 2 924 měst a obcí do sběru a třídění všech druhů 

odpadů.[20]    

 Společnost Envi – pak založili v roku 2003 průmyslové společnosti na zavedení a 

zdokonalení separovaného sběru odpadů ve slovenských obcích a splnění závazků v oblasti 

odpadu z obalů. Tato společnost shromažďuje finanční prostředky od povinných osob a 

z nich finančně podporuje prostřednictvím sběrových společností systémy sběru a třídění 

komunálních odpadů v obcích. [17] 

 Díky finanční pomoci fondu v roku 2007 se podařilo v SR na základě smluvních 

závazků jejich příjemců – podnikatelských subjektů i obcí – vysbírat a vytřídit 212 000 tun 

odpadu. S přispěním fondu se materiálně zhodnotilo více jak 134 000 tun odpadu. 

Subjekty podpořené fondem sesbíraly a zpracovaly více jak 28 000 starých vozidel. 

V souvislosti s realizací projektů podpořených fondem v roce 2007 přírůstek vytvořených 

pracovních míst dosáhl 148 a od roku 2002 celkový počet těchto nových míst představuje 

930. [24] viz graf č. 1 

 
Graf č. 1  Vývoj separovaného sběru vybraných 5 složek komunálního odpadu [24]   
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1.1 Prešovský kraj 
 

Prešovský kraj je největším krajem Slovenské republiky. Má 13 okresů - Bardejov, 

Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará 

Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou – a svou rozlohou 8 993 km2 a počtem 

obyvatel 789 968 (stav k roku 2001) tvoří 18 % území Slovenska. Viz tabulka č.1 

V Prešovském kraji byl zaznamenaný nárůst produkce komunálního odpadu o 

1,88%. V r. 2006 obyvatelé vyprodukovali 184 382,79 tun komunálního odpadu a v r. 

2007 - 187 857,58 tun komunálního odpadu. V grafu je znázorněný rozdíl 

vyprodukovaného komunálního odpadu. V rámci krajů je Prešovský kraj na šestém místě, 

co se týká nárůstu separace komunálního odpadu. viz graf č.2 

 

 
Graf č. 2 Porovnání vyprodukovaného komunálního odpadu [26] 
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Tabulka č. 1 Produkce odpadů v Prešovském kraji podle okresů za rok 2004 [27]   

Území v kg 
Zneškodněný 

odpad v kg 
Zhodnocený 
odpad v kg 

Skladovaní 
odpadu v kg 

Odevzdaní jiné 
organizaci v kg 

Spolu v kg 

      

Bardejov 1 473,7074 40 361,4022  0,0050 41 835,1146 

Humenné 38 711,4532 12 267,0285 1,2820 11 790,2281 62 769,9918 

Kežmarok 11 139,7990 13 680,0616  544,2060 25 364,0666 

Levoča 583,9457 5 541,7894 0,5340  6 126,2691 

Medzilaborce 583,9457 5 310,6907 166,5260  6 061,1624 

Poprad 33 075,5545 20 506,3390 373,6100 355,1900 54 310,6935 

Prešov 16 718,4820 17 328,9564 476,5732 30 685,5319 65 209,5435 

Sabinov 1 759,4398 1 395,2850 0,5000 4,9020 3 160,1268 

Snina 5 660,6390 37 330,2800 151,7536 110,5330 43 253,2056 

Stará Ľubovňa 1 254,8406 3 326,5029  12,2790 4 593,6225 

Stropkov 48,9430 551,0305 8,1750 2,0950 610,2435 

Svidník 959,0660 3 684,6360 0,0070  4 643,7090 

Vranov nad Topľov 14 659,3863 88 960,1898 3 880,4300 0,0100 107 500,0161 

Produkce odpadů 
za Prešovský kraj 

126 348,0749 250 244,1920 5 059,3908 43 504,9800 425 6,6377 

 

1.2 Město Prešov 
 

Město Prešov s počtem obyvatel 91 205 (stav k 1. 1. 2005), je třetím největším 

městem na Slovensku. Město leží v Košické kotlině a obklopují ho Slánské vrchy a 

Šarišská vrchovina. Prešovem protékají dvě řeky - Torysa a Sekčov a přes jeho území 

vedou významné mezinárodní cesty a železniční tratě směrem do Polska a na Ukrajinu. 

Je důležitým hospodářským, obchodním a kulturním centrem s výhodnou 

geografickou polohou, která je jedním z předpokladů pro jeho další rozvoj. Svou rozlohou 

7 118 ha, počtem obyvatel a hustotou osídlení je největším okresem kraje. Strukturou 

osídlení se okres řadí k okresům s vesnickým typem osídlení. 

Obyvatelé Prešova vyprodukovali v roku 2008 - 33 500 tun komunálního odpadu. 

Na jednoho obyvatele je to 366 kg ročně. Recyklační fond a směrnice EU stanovily limity, 

kdy v roku 2010 má být podíl separovaného odpadu na jednoho obyvatele měsíčně 50 kg. 

Objem komunálního odpadu, který byl zneškodněný skládkováním, byl vyšší jak 

33 000 tun, z toho vyseparovaného bylo 1 069 tun, což představuje 3,2%. 

V porovnání s rokem 2007 se za pomoci občanů podařilo vyseparovat víc papíru 

(319 tun), skla (503 tun), plastů (115 tun), elektro-odpadu (103 tun), VKM (12 tun), olejů 

(11tun), ale naopak méně kovů (6 tun). Zapojení obyvatelstva stouplo o 5%. [25] 
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Největší problémy, které bránily vyššímu zapojení obyvatelstva do separovaného 

sběru byly, slabá finanční motivace k separaci, vysoké náklady na jeho zavedení, 

anonymita separovaného sběru a nízké environmentální vědomí a chování obyvatelstva. 

[9] 
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2. Stručná charakteristika odpadu produkovaného na území 
města 
 

Jako v každém městě i v Prešově se nacházejí průmyslové zóny, smetiště a čističky 

odpadových vod. Ty jsou součástí našeho každodenního života a ať jsme chtěli nebo 

nechtěli, museli jsme se naučit s nimi žít. Každý den se ve městě vyprodukuje velké 

množství odpadu. 

Tato produkce vzrostla na přelomu 50-tých a 60-tých let 20. století a to 

v souvislosti s prudkým nárůstem průmyslové produkce.[11] 

 

2.1 Základní pojmy 

 
Během posledních třiceti let byla definice odpadu klíčovou součástí nakládání 

s odpady. Předměty anebo látky, které jsou definované jako „odpady“ se řídí právními 

předpisy Společenstva. Obecně je zřejmé, co je a co není odpad. [15] 

 
  Při odpadech se vychází z platné legislativy SR, přesněji ze zákona č. 223/2001 Sb. 

Podle něj odpadem definujeme: 

- odpad z výroby anebo spotřeby, který není v dalších bodech blíže specifikovaný  

- výrobky, které neodpovídají požadované jakosti  

- výrobky po záruční době  

- rozlité, ztracené anebo jinou nehodou znehodnocené materiály včetně materiálů, zařízení 

a pod., které byli v důsledku nehody znečištěné  

- plánovanými činnostmi znečištěné nebo znehodnocené materiály (např. odpad po 

čistících operacích, obalové materiály, kontejnery)  

- nepoužitelné součástky (např. vyřazené baterie, vyčerpané katalyzátory)  

- látky, které ztratily požadované vlastnosti (např. znečištěné kyseliny, znečištěná 

rozpouštědla, vyčerpané temperovací soli)  

- odpad z průmyslových procesů (např. strusky, destilační zbytky)  

- odpad z procesů snižujících znečisťování (např. prach z vysavačů, použité filtry)  
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- odpad z obrábění a tvarování (např. třísky ze soustružení, okuje z válcování)  

- odpad z těžby a zpracování surovin (např. banský odpad, kaly z těžby ropy)  

- znehodnocené materiály (např. oleje znečištěné polychlorovanými bifenyly)  

- jakékoliv materiály, látky nebo výrobky, kterých používání zákon zakazuje  

- výrobky, pro které už držitel nemá upotřebení (např. vyřazené předměty z polního 

hospodářství, domácností, kanceláří, obchodů)  

- znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které pocházejí z nápravných činností 

týkajících se půdy  

- jakékoliv materiály, látky anebo výrobky, které nejsou obsažené ve výše uvedených 

bodech. [2] 

Oficiálně jsou odpady členěné na druhy, které jsou uvedené v Katalogu odpadů č. 

284/2001 Sb. Zde jsou odpady rozdělené podle původu  a vlastností na skupiny, 

podskupiny a druhy odpadů. 

Každý druh odpadu uvedený v Katalogu odpadů je přidělený do jedné ze dvou kategorií: 

- nebezpečný odpad 

- jiný odpad 

Jiný odpad je takový odpad, který nevykazuje žádnou z vlastností nebezpečného odpadu. 

 

2.2 Nebezpečný odpad 
 

Nebezpečný odpad je takový odpad, který pro svoje fyzikální, chemické nebo 

biologické vlastnosti vyžaduje odpovídající  zacházení. Je to odpad, který má jednu 

nebezpečnou vlastnost anebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.4, 

zákona č. 223/2001 Sb. v znění pozdějších předpisů. 
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2.2.1 Nebezpečné vlastnosti odpadů 
 
Podle zákona o odpadech 223/2001 Sb. se za nebezpečné vlastnosti odpadů považují: 

- výbušnost (H1): látky a přípravky, které mohou vybuchnout účinkem plamene nebo které 

jsou více citlivé na otřesy nebo tření jako např. dinitrobenzén  

- oxidovatelnost (H2): látky a přípravky, které způsobují vysoko exotermické reakce 

v kontaktu s jinými látkami, hlavně s hořlavými látkami  

- vysoká hořlavost (H3-A)  

- kapalné látky a přípravky, kterých bod vzplanutí je nižší jako 21°C (včetně extrémně 

hořlavých kapalin), nebo  

- látky a přípravky, které se mohou zahřát a v konečném důsledku vzplanout při styku se 

vzduchem při teplotě okolí bez jakéhokoliv působení energie, nebo  

- tuhé látky a přípravky, které mohou lehce vzplanout po krátkém styku se zdrojem 

vznícení a kterých hoření nebo spalování pokračuje po odstranění zdroje vznícení, nebo  

- plynné látky a přípravky, které jsou zápalné na vzduchu při normálním tlaku, nebo  

látky a přípravky, které při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé 

plyny v nebezpečných množstvích.  

Hořlavost (H3-B): kapalné látky a přípravky, kterých bod vzplanutí se rovná nebo je vyšší 

jak 21°C a rovná se nebo je nižší jak 55°C.  

Dráždivost (H4): neleptavé látky a přípravky, které při okamžitém, prodlouženém nebo 

opakovaném styku s pokožkou nebo sliznicí mohou způsobit zánět.  

Škodlivost (H5): látky a přípravky, které při inhalaci, požití nebo penetrování přes pokožku 

mohou způsobit omezené zdravotní potíže.  

Toxicita (H6): látky a přípravky (včetně velmi jedovatých látek a přípravků), které při 

inhalaci, požití nebo penetrovaní přes pokožku mohou způsobit vážné, akutní nebo 

chronické zdravotní potíže a dokonce i smrt.  

Rakovinotvornost (H7): látky a přípravky, které při inhalaci, požití nebo penetrovaní přes 

pokožku mohou vyvolat rakovinu nebo zvýšit její výskyt.  

Leptavost (H8): látky a přípravky, které mohou poškodit při styku živé tkanivo.  
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Infekčnost (H9): látky obsahující živé mikroorganizmy nebo jejich toxiny, o kterých je 

známo nebo jsou podezřelé, že způsobují onemocnění lidí nebo jiných živých organizmů.  

Vývojová toxicita (H10): látky a přípravky, které při inhalaci, požití nebo penetrovaní přes 

pokožku mohou vyvolat nedědičné vrozené deformace popřípadě zvýšit jejich výskyt.  

Mutagennost (H11): látky a přípravky, které po vdýchnutí, požití nebo průniku pokožkou 

mohou způsobit genetické poškození popřípadě zvýšit jejich výskyt.  

Látky a přípravky, které při styku s vodou, vzduchem nebo kyselinou uvolňují toxické 

nebo velmi toxické plyny (H12).  

Látky a přípravky, které jakýmkoliv způsobem po odstranění způsobují uvolnění jiné látky, 

např. výluhu, která má nebo může mít některé z výše uvedených charakteristik (H13).  

Ekotoxicita (H14): látky a přípravky, které představují nebo mohou představovat okamžité 

nebo následovné ohrožení jedné nebo více složek životního prostředí. [2] 

 

2.3 Komunální odpad 
 

Komunální odpad (tj. odpad obyvatelstva) je lidmi nejvíce vnímaný odpad. Je to 

různorodá směs odpadů, odpadu z domácností, bioodpadu ale i exkretů z domácích zvířat. 

Do této skupiny patří i odpady z některých podniků, obchodů, smetí z ulic a odpad městské 

zeleně, protože mají podobné složení jako odpad z domácností. 

Jeho složení je závislé na výstavbě města, na životním stylu obyvatelstva a použitých 

zdrojích vytápění. Současný stav je takový, že skládkování komunálních odpadů je sice 

nežádoucí, ale je trpěné, energetické využívání je prakticky nepřijatelné.[19] Jeho sběr je 

zabezpečený pravidelným odvozem, o který se stará město respektive Technické služby 

města Prešov a. s.   
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2.3.1 Odvoz komunálního odpadu 
 

V městě Prešov ho zabezpečuje město – Technické služby města Prešov a.s. 

Vznikly transformací městské rozpočtové organizace na základě schválení městským 

zastupitelstvem v říjnu 1995 s účinností od 1. 1. 1996. Jediným zakladatelem této 

společnosti je Město Prešov, které je i jejím 100% akcionářem. 

Separace druhotných surovin se ve městě Prešov začala 1. 7. 1996. V současnosti 

Technické služby města Prešov, a.s. mají rozvezené kontejnery na separovaný sběr a to 

PAPÍR, SKLO, PLASTY, VKM + KOVOVÉ OBALY, které jsou barevně označené. Sběr 

jednotlivých komodit v komplexní bytové výstavbě (KBV) se vykonává podle 

harmonogramu -  každý týden se vyváží vždy jiná komodita. V případě přeplnění 

kontejnerů se vykonává mimořádný sběr komodit. K dnešnímu dni je rozmístěných cca. 

145 stanovišť (po 4 ks kontejnerů). [4], [Příloha č. 1] 

Pro sběr ostatních komodit jsou vytvořené možnosti v prostorách sběrných dvorů na 

ulicích Jesenná 3 (areál Technických služeb a. s.) a Bajkalská 33 (areál Technických 

služeb a. s.), ve kterých je možné donáškovým způsobem nashromáždit tyto druhy 

komodit: 

papír, sklo, plasty, vícevrstvové kombinované materiály, kovové obaly, zářivky, 

opotřebované akumulátory, opotřebované minerální oleje, obaly od barev, objemný odpad, 

drobný stavební odpad, bio odpad, elektrický a elektronický odpad, pěnový polystyrén, 

textil. [1] V sběrném dvoře na Jesennej ulici se nachází dotřizovací linka. 

Zneškodňování komunálního odpadu se realizuje ukládáním odpadu na skládky. Odpad je 

odvážený na skládku v Hanušoviach nad Topľov – Petrovciach, s kterou má město 

uzavřenou smlouvu. Tento odpad už není možné dále využít. 

 Vyseparované složky se nadále zhodnocují, je možné jejich druhotné využití 

například na nové skleněné a kovové obaly, recyklovaný papír. Jednotlivé složky odpadu 

zhodnocují odběratelé dále samostatně. Sklo je zpracovávané v Nemšové, plasty 

v Košických Olšanech, kovy v Ľuboticích a Šuranech, papír v Prešově. 
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2.3.2 Sběr nebezpečného odpadu 
 

Odevzdání nebezpečného odpadu je možné ve sběrných dvorech, které jsou na dvou 

místech. Nacházejí se v areálech Technických služeb města Prešov a.s. na ulicích 

Bajkalská 33 a Jesenná 3. Je tam možné odevzdat tyto složky nebezpečného odpadu:  

- opotřebované akumulátory 

- minerální motorové oleje 

- obaly od barev a jiných chemikálií 

- výbojky a zářivky 

- odpady z elektrických zařízení (ledničky, mrazáky, mikrovlnné trouby, 

klimatizační zařízení, tiskárny, osobní počítače, kopírovací zařízení, kalkulačky, 

faxové přístroje, telefony, rádia, televizní přijímače, videorekordéry...)[14] 

Tyto sběrné dvory mohou využít všichni obyvatelé města Prešov, kteří tu mají trvalý 

pobyt. 

 

Obrázek č. 1 – Sběrný dvůr [14] 

Tabulka č. 2 Tvorba zvláštního odpadu za rok 2000 /v tunách/ a způsoby zneškodnění  

Zvláštní odpad 
Celková tvorba 125 717 
Biologický 6 912,40 
Fyz-chemický 0 
Jiný způsob 74 
Neuvedený 212 
Skládkování 26482,30 
Spalovny ener. využ. 0 
Spalov. znešk. odp. 29,4 
Skladování 194 
                                                           [3] 
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Tabulka č. 3 Tvorba nebezpečného odpadu za rok 2000 /v tunách/ a způsoby zneškodnění 

Nebezpečný odpad 
Celková tvorba 7 171 
Biologický 5511,10 
Fyz-chemický 61,7 
Jiný způsob 156,1 
Neuvedený 0 
Skládkování 74,6 
Spalovny ener. využ. 78,9 
Spalov. znešk. odp. 589,2 
Skladování 194 
                                              [3] 

 

Obrázek č. 2 Výskyt komunálního odpadu na území východního Slovenska [10] 



14 
 

Ve městě Prešov existují dva typy separování, zvlášť pro komplexní bytovou 

zástavbu a rodinné domy.  

Pro komplexní bytovou zástavbu je pro separaci v současnosti rozmístěných cca. 

193 stanovišť s nádobami na separovaný sběr. Ten probíhá podle časového harmonogramu. 

Se separací v rodinných domech se začalo 1. 3. 2006, kdy byly v lokalitách Solivar, Nižná 

Šebastová a Staré město rozdané barevně odlišené pytle spolu se separačními kalendáři. 

Od 1. 1. 2007 se začalo s celoplošnou separací. Každá domácnost dostává sadu 5ks pytlů – 

barevně rozlišených (žluté – plasty, modré – papír, zelené – sklo, hnědé – VKM+kov, 

černé – BIO odpad) spolu s kalendářem, tedy harmonogramem vývozu. Odpad se ukládá 

do pytlů, které musí být v stanovený den odvozu vyložené od 7.00 hod. ráno. [5]  
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3. Základní principy řízení odpadového hospodářství 
 
 
Podle nového zákona o odpadech 223/2001 Sb. účelem odpadového hospodářství je: 

předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich tvorbu hlavně: 

 rozvojem technologií šetřících přírodní zdroje 

 výrobou výrobků, která stejně jako výsledné výrobky co možná nejméně zvyšují 

množství odpadu a co možná nejvíce snižují znečištění životního prostředí 

 vývojem vhodných metod zneškodňování nebezpečných látek obsažených 

v odpadech určených na zneškodňování 

 zhodnocovat odpady recyklací, opětovným použitím anebo jinými procesy 

umožňujícími získávání druhotných surovin, když není možná prevence vzniku 

odpadů 

 využívat odpady jako zdroj energie, když není možné materiálové zhodnocení 

 zneškodňovat odpady způsobem neohrožujícím zdraví lidí a nepoškozujícím 

životní prostředí. 

 

Principy trvale udržitelného rozvoje nacházejí i v oblasti řízení odpadového hospodářství 

významné uplatnění. Představují preferenci preventivních opatření před nápravnými 

a nutnost regulovat odpadové hospodářství během celého životního cyklu výrobku. 

Některé směrnice EU pro oblast odpadového hospodářství řídí nejen fázi nakládání 

s opotřebovaným výrobkem, ale i fázi jeho vývoje a výroby (akumulátory, baterie, vozidla 

a obaly).[12] 

Do strategie řízení odpadového hospodářství budou zahrnuté i principy, které pro oblast 

odpadového hospodářství definuje EU, jako jsou: 

 prevencí vzniku odpadů 

 snižováním nebezpečných vlastností odpadů, a když toto není možné, tak potom: 

 materiálovým zhodnocováním odpadů 

 energetickým zhodnocováním odpadů 

 bezpečným zneškodňováním odpadů 
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A. Soběstačnost (na úrovni společenstva, a když je možné na úrovni členského státu). 

B. Nejlepší dostupné technologie nevyžadující nadměrné náklady (BATNEEC) – 

(maximální možná redukce emisí všech druhů, šetření surovinových zdrojů). 

C. Blízkost (odpad by měl být zneškodněný tak blízko ke zdroji jak je to optimálně 

možné). 

D. Zodpovědnost výrobců (výrobce, resp. distributor výrobku musí být zainteresovaný do 

řízení konečného stádia životního cyklu jím vyráběné distribuované látky, složky, 

přípravku nebo výrobku během jejich životnosti až po konečné stádium, kdy se stávají 

odpadem). 

 

Kromě těchto základních principů je potřebné sjednotit se s cíly, které definovala EU 

následovně: 

 jednotné definování odpadů ve všech členských státech 

 podpora ”čistých” výrobků, hlavně s využitím hodnocení životního cyklu výrobku 

a environmentálního značení výrobků 

 posilňování využití ekonomických nástrojů 

 řízení přepravy odpadů 

 ochrana životního prostředí a vnitřního trhu (zabezpečení rovnováhy mezi potřebou 

ochrany životního prostředí na vysoké úrovni a potřebou správného řízení, které 

zabezpečí funkci interního trhu). [13] 

 
 
 

3.1 Platné zákony 

Podle platných právních předpisů mají všichni obyvatelé při nakládaní s odpady 

určité povinnosti. Ty se musí dodržovat. Tyto povinnosti mají i původci odpadů, jednotlivé 

obce, provozovatelé zařízení určených ke sběru nebo výkupu odpadů a provozovatelé 

skládek. Nejdůležitější povinnosti jsou uvedené v zákoně č. 223/2001 Sb. a všeobecném 

závazném nařízení č. 147/2005. Toto všeobecně závazné nařízení /dále jen VZN/ 
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ustanovuje práva a povinnosti orgánů města, právnických a fyzických osob produkujících 

odpad a podnikajících v oblasti nakládání s odpady a drobným stavebním odpadem.  

 

3.1.1 Shromažďování, odvoz a zneškodňování komunálního odpadu. 

1. Shromažďování a třídění komunálního odpadu zabezpečují vlastníci, správcové a 

uživatelé objektů, obytných a rodinných domů a všech provozoven, při jejichž činnosti 

vzniká komunální odpad. V případě vzniku nového subjektu, kterému vznikají povinnosti 

podle zákona o odpadech a tohoto všeobecného nařízení, platí oznamovací povinnost, 

kterou je subjekt povinný splnit písemným oznámením Městskému úřadu v Prešově ve 

lhůtě do 15 dní od jeho vzniku. 

2. Za nakládání s komunálním odpadem, který vznikl na území města, jako i s drobným 

stavebním odpadem, který vznikl na území města, zodpovídá město. 

3. Odvoz a zneškodňování komunálního odpadu zabezpečuje město Prešov 

prostřednictvím právnických a fyzických osob podnikajících ve smyslu živnostenského 

zákona na základě uzavřené smlouvy s městem Prešov. 

4. Firma, která má s městem smlouvu na odvoz a zneškodňování komunálního odpadu 

podá 1x ročně občanům písemně zprávu o nakládání s komunálním odpadem. 

 

Článek 4  z VZN č. 147/2005 

1. Původce odpadu, který je právnickou osobou, anebo fyzickou osobou - podnikatelem a 

produkuje ročně více jak 500 kg nebezpečných odpadů, anebo 10 t ostatních odpadů, 

vypracuje vlastní program odpadového hospodářství. 

2. Původce jiných jak komunálních odpadů a drobných stavebních odpadů je povinný 

přihlížet při tvorbě svého programu na program odpadového hospodářství města. 

3. Ke schválení programu odpadového hospodářství původce je potřebné vyjádření města. 
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Článek 5 z VZN č. 147/2005 

1. Způsob shromažďování, odvozu a zneškodňování komunálního odpadu z území města 

Prešova je součástí „Programu odpadového hospodářství města Prešov, který je základním 

a závazným koncepčním dokumentem v oblasti nakládání s komunálním odpadem města. 

2. Komunální odpad je možné shromažďovat jen v určených sběrných nádobách, které jsou 

majetkem města, resp. právnické a fyzické osoby, s kterou má město smlouvu o svozu a 

zneškodňovaní komunálního odpadu. 

3. Sběrné nádoby na shromažďování komunálního odpadu jsou umístěné na místech 

určených pověřenými právnickými osobami a fyzickými osobami tak, aby byly lehce 

přístupné sběrnými vozidly, aby nebyly překážkou v dopravě a aby nezpůsobovali 

hygienické a estetické závady. 

4. Do sběrných nádob je možno ukládat jen komunální odpad specifikovaný v článku 2 

ods. 2 a 3 tohoto Všeobecně závazného nařízení. Není dovolené do sběrných nádob sypat 

hořící popel, škváru a polívat je vodou. Dále není dovolené ukládat do sběrných nádob 

zeminu, biologicky rozložitelný odpad ze zeleně, stavební suť, kameny, tekutý odpad, 

uhynuté zvířata, velkorozměrný odpad, drobný stavební odpad hořlavý a výbušný odpad, 

ukládat odpad mimo nádoby, anebo používat sběrné nádoby na jiné účely. 

a) Shromážděný komunální odpad ze sběrných nádob odvážejí pověřené právnické 

a fyzické osoby na základě uzavřené smlouvy s městem pravidelně v určené dny, 

nejméně však 1 krát za 7 dní. 

b)  Neuskutečnění odvozu odpadu z důvodu jeho znepřístupnění neopravňuje jeho 

uživatele požadovat náhradní odvoz. 

c)  V případě nedostupnosti sběrného vozidla k místu stanoviště sběrných nádob, 

může přepravce přechodně nebo trvale změnit způsob sběru odpadu pro uvedené 

stanoviště, změnit stanoviště nebo soustředit více nádob na jedno určené stanoviště, 

po odsouhlasení s městem. 

4. Pověřené právnické a fyzické osoby zabezpečují mimořádný odvoz shromážděných 

komunálních odpadů mimo určené dny, pokud: 
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-  je shromážděný domovní odpad, který není povolené odkládat do sběrných 

nádob, 

-  je sběrná nádoba přeplněná a přetažená před určeným dnem a hrozí její 

poškození, 

- domovní odpad není řádně připravený na odvoz, 

-  původce odpadu má specifické požadavky na pověřené právnické a fyzické osoby 

a odvoz. 

Mimořádný odvoz komunálních odpadů se vykonává na náklady objednavatele. 

7. Převzetím komunálního odpadu na odvoz se tento stává majetkem města. 

8. Každá právnická a fyzická osoba oprávněná k podnikání na území města a fyzické 

osoby (občané), při činnosti u které vzniká komunální odpad, jsou povinné tento odpad 

separovat a zapojit se v době zavedení do separace podle podmínek určených městem. 

9. Vykonávat sběr, přepravu a zneškodňování komunálních odpadů a drobných stavebních 

odpadů v městě Prešov může jen ten, kdo má uzavřenou smlouvu na vykonávání této 

činnosti s městem. 

10. Když ten, kdo vykonává sběr a přepravu zjistí, že u právnických a fyzických osob 

produkujících komunální odpady /kromě bytových domů/ se v sběrné nádobě nacházejí 

odpady, které nepatří do komunálního odpadu, nebude tato nádoba vyprázdněna. Po 

upozornění je původce odpadu povinný obsah sběrné nádoby odstranit na vlastní náklady. 

 

Článek 6 z VZN č. 147/2005 

1. Komunální odpad z katastrálního území města Prešov se zneškodňuje uskladněním na 

regionální skládce komunálního odpadu. V souladu se „Smlouvou o skladování tuhého 

domovního odpadu“ uzavřenou městem Prešov. 

2. Na skládku je možné ukládat jen odpad, který odpovídá seznamu odpadů jako součásti 

schváleného provozního řádu skládky mimo biologického odpadu ze zeleně 
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3. Odpad z městské veřejné zeleně a ostatní zeleně se zhodnocuje v středisku Cemjata. 

4. Drobný stavební odpad město zneškodňuje na středisku Cemjata v  souladu s článkem 2 

ods. 8 

5. Akumulátory od občanů je možné uložit na sběrných místech – určených čerpacích 

stanicích PHM a na sběrných dvorech. 

6. Sběr objemného odpadu /jde hlavně o starý nábytek, vany, umyvadla, bytová jádra, 

dveře, okna/ od občanů – je zabezpečený přistavením velkoobjemových kontejnerů podle 

plánu města a potřeb lokality – aspoň dvakrát ročně. V ostatním čase mohou občané odvést 

tento objemný odpad na sběrné dvory – Ul. Bajkalská a Ul. Jesenná. 

7. Vyseparované složky komunálního odpadu je původce komunálního odpadu povinný 

uložit do speciálních, na to určených sběrných nádob, pokud jsou přistavené v dané 

lokalitě. 

8. Složky komunálního odpadu papír, sklo, biologický odpad ze zeleně, plasty, 

velkorozměrný odpad, drobný stavební odpad, oleje, zářivky a pod. budou ukládané na 

sběrných dvorech podle druhů uvedených městem. 

9. Zbytky léků se ukládají do speciálních sběrných nádob umístěných v lékárnách. 

10. Biologický odpad ze zeleně mohou občané zpracovat, zhodnocovat na svých 

pozemcích kompostováním. Taktéž je možné odpad vyvést na sběrné dvory. 

11. Sběr biologického odpadu ze zeleně, listí, větve, trávu bude od občanů 

zabezpečený jen v rámci IBV. Sběr bude realizovaný prostřednictvím pytlů, které budou 

podle časového harmonogramu odebírané firmou, která má smlouvu s městem. Vývoz 

biologického odpadu z městské zeleně budou zabezpečovat firmy, se kterými má město 

uzavřenou smlouvu. 

12. Biologický odpad ze zeleně vznikající u právnických osob podnikatelů jsou původcové 

povinní vyvést na místa určené městem. Vývoz zeleného odpadu mohou zabezpečit 

prostřednictvím firmy, která má smlouvu s městem a to za odplatu. Odpad mohou 

zhodnocovat také kompostováním. 
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13. Elektrický a elektronický odpad mohou občané ukládat na sběrné dvory bez poplatku. 

14. Právnické a fyzické osoby podnikatelé mohou elektrický a elektronický odpad vyvážet 

na sběrné dvory na základě zaplaceného, stanoveného poplatku. 

15. Galvanické články se ukládají do sběrných nádob umístěných v obchodních sítích - 

velkoprodejen.[6] 
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4. Tříděný sběr 
 
 Tříděný sběr spočívá v tom, že obyvatelé města třídí odpady vyprodukované 

v domácnosti do kontejnerů na tříděný sběr. V posledních rocích nastalo zlepšení 

v přístupu lidí k tříděnému sběru a to jednak informovaností obyvatelstva pomocí místních 

zdrojů, ale i informovaností z televize a rozhlasu. Uvědomili si, jaký potenciál se 

nachází v recyklaci. Taktéž k tomu přispěli i děti na základních školách, které se už delší 

dobu zaobírají sběrem papírů, PET láhví a také bio odpadem na kompostování. Ale ne 

vždy se třídí dostatečně. Důsledkem nedostatečného třídění jsou zvýšené náklady na 

skládkování a náhradu poškozeného vybavení. Zpracovávat špatně roztřízenou surovinu se 

nevyplatí. [16] Čím kvalitnější budou vstupní suroviny, tím lepší můžou být výsledky. [21] 

 Odpady se soustřeďují v místech bydliště, v areálech firem a škol. Takto se dělí na 

jednotlivé složky: papír, sklo, PET láhve a podobné. Tehdy na řadu přicházejí Technické 

služby, které zabezpečují svoz takto vytříděných komodit. Ty jsou poskytované dalším 

zpracovatelům. viď obrázek č. 3 

 

 
Obrázek č. 3 Dotřizování         [4] 

 

 
Obrázek č.4 Nádoby na tříděný sběr   [23] 
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4.1 Separace papíru 

Sběrný papír patří mezi velmi významné druhotné suroviny, které je možné 

zpracovat. Je vhodnou druhotnou surovinou na výrobu obalových a toaletních papírů, na 

výrobu kartonů a papíru, který nevyžaduje moc vysokou kvalitu. Papír tvoří přibližně 20% 

z celkově vytvářeného odpadu. Při výrobě nového výrobku ze sběrného papíru je možné 

ušetřit primární surovinu (dřevo) a neprodukují se ekologicky problematické chemické 

látky potřebné na rozklad dřevěné hmoty na buničinu (celulózu). Šetří se i energie a 

neznečišťuje se voda, protože při výrobě papíru z druhotných surovin spotřeba vody a 

energie představuje zlomek oproti výrobě papíru z primární suroviny. Jedna tuna 

sběrového papíru může nahradit až 4 m3 dřevěné hmoty nebo 110 tun sběrného papíru 

nahradí dřevo z 1 hektaru cca 80 - ročního lesa. viz tabulka č. 4 

V rodinných domech se separuje do modrého pytle, v bytových oblastech do modrého 

kontejneru viz. Obrázek 5 

Tabulka č. 4 Papír - Co třídit a co ne  

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 5 Nádoba na papír [23]      

 
 

 

Patří sem Nepatří sem 
Noviny papír znečištěný potravinami, 

olejem a ropnými produkty 
Časopisy příklepový papír (indigo) 

Knihy vrstvený papír 

Sešity použité papírové kapesníky, 
vata a výrobky z vaty 

psací papír použité jednorázové plenky 

Ústřižky použité papírové utěrky 

Prospekty Celofán 

Kalendáře  

telefonní 
seznamy 

 

obalový 
materiál 

 

papírové 
lepenky 

 

papírové 
a kartónové 

krabice 
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4.2  Separace plastů 
 

Plasty svou hmotností tvoří méně než 8% odpadu, což je objemově o mnoho víc, 

což je důležité hlavně na skládkách, kde je objem důležitější než hmotnost. Jsou jedním z 

nejhůře recyklovatelných materiálů, protože se na trhu vyskytují v několika podobách. 

Mohou se recyklovat jen na produkt s nižší kvalitou – plastová láhev od malinovky se 

může jen vyčistit, rozemlít na malé kousky a použít jako vycpávka do křesel. Recyklace 

plastů je možná jen po velmi důkladném přetřídění, protože vlastnosti granulátu získaného 

z odpadového plastu se liší od vlastností nové suroviny a proto počet recyklací a i množství 

plastových obalů vhodných k recyklaci je omezený. viz tabulka č. 5 

V rodinných domech se separuje do žlutého pytle, v bytových oblastech do žlutého 

kontejneru viz obrázek 6 

                                                                                                                                  

Tabulka č. 5 Plasty - Co třídit a co ne  

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

  Obrázek č.6 Nádoba na plasty [23]     

 
 

Patří sem Nepatří sem 
plastové lahve od 

přípravků na 
ošetření a ochranu 

rostlin 

kovové uzávěry 
z lahví 

plastové uzávěry plastové obaly 
kombinované se 
sklem, kovem 

plast. lahve od 
čistících 

a hygienických 
potřeb 

plastové obaly od 
motorového oleje 

a ropných produktů 

plastové lahve od 
nápojů (PET lahve) 

plasty silně 
znečištěné zeminou, 
olejem, potravinami, 

barvou 

plastové lahve od 
octu, potravinového 

oleje, sirupu 

polystyrénové tácky, 
obaly, výrobky 
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4.3  Separace skla 

Obalové sklo se uplatňuje především v potravinářském průmyslu a odpadem se 

stává především u občanů, kteří zkonzumují obsah skleněného obalu a následně se ho 

potřebují zbavit. Recyklace skleněných obalů patří k těm nejekologičtějším. Ne všechny 

obalové materiály mají totiž takovou vlastnost jako sklo, že je možné je stoprocentně 

recyklovat bez újmy na kvalitě výsledného produktu. Znamená to, že i po nespočetném 

opakování vstupu do výroby jako druhotné suroviny je možné znovu lahve a jiné skleněné 

výrobky vyrábět se stejnými užitkovými vlastnostmi, včetně zdravotní nezávadnosti.  viz 

tabulka č. 6 

V rodinných domech se separuje do zeleného pytle, v bytových oblastech do zeleného 

kontejneru viz obrázek 7 

Tabulka č. 6 Sklo - Co třídit a co ne  

                                 

 

 

 

 

 

       Obrázek č. 7 Nádoba na sklo [23]  

 

 

Co ano Co ne 
skleněné obaly různé 
barvy bez kovových 

uzávěrů 

sklo silně znečištěné 
zeminou, olejem, 

potravinami, barvou 

dekorativní a tabulové 
sklo 

Porcelán 

skleněné poháry 
z konzervovaných 
potravin (zelenina, 

kompot, dětská výživa, 
pochutiny, káva) 

Zrcadla 

 Obrazovky 
 Zářivky 
 Výbojky 
 Žárovky 
 Autosklo 
 kovové uzávěry lahví 
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4.4  Separace kovových obalů 

   

Kovové obaly tvoří téměř 5% komunálního odpadu. Jako místa pro sběr kromě 

jiného fungují výkupny surovin a sběrné dvory. Jejich recyklace je téměř neomezená, 

jejich opětovné použití ušetří přes 60% energie a primárních surovin. Výroba nových 

kovových obalů je energeticky velmi náročná a jejich těžba značně poškozuje přírodu. viz 

tabulka č. 7 

V rodinných domech se separuje do hnědého pytle, v bytových oblastech do hnědého 

kontejneru viz obrázek 8                                                                                         

Tabulka č. 7 Kovové obaly - Co třídit a co ne                                                                                                                 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Obrázek č. 8 Nádoba na 
kovové obaly [23]     

 

Patří sem Nepatří sem                        
kovové uzávěry 

a konzervy bez obsahu 
obaly obsahující výbušniny 

a jed                          
kovové plechovky od 

piva a nealkoholických 
nápojů 

obaly obsahující toxické 
látky                                                                                                    

kovové kuchyňské 
potřeby (příbory, 
hliníkové hrnky, 
alobalové nebo 

hliníkové talíře, tácky; 
mlýnky, hrnce, mixéry, 

kávovary) 

                                       

kovové součástky  
různé výrobky (zámky, 
klíče, nářadí a nástroje 

 

kovové zařízení 
a vybavení domácnosti 

(sporáky, šicí stroje, 
vany) 

 

kovové ploty, roury  
kovové zahradní 

vybavení (lopata, hrabě, 
pluh, sekačka) 
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4.5  Separace vícevrstvových kombinovaných materiálů 
 

(Tetrapak, Elopak, Tetrabrik, Purepak atd.) Jsou složené z více vrstev různých 

materiálů. Nejrozšířenějším vícevrstvovým obalem jsou krabicové obaly na nápoje. Jsou 

složené z 2 - 7 vrstev plastu, papíru, pro trvanlivé výrobky se přidává i hliníková vrstva. 

Firmy vyrábějící tyto obaly sice uvádějí, že jejich obaly se dají recyklovat, avšak výrobky 

z těchto recyklátů jsou většinou málo hodnotné, je o ně slabý zájem. Kombinované obaly 

jsou typickým jednorázovým obalem, který výrazně přispívá k zatěžování životního 

prostředí odpady. viz tabulka č. 8 

 

Rodinné domy: do tmavohnědého pytle / kontejneru viz obrázek 9 

Tabulka č. 8 VKM - Co třídit a co ne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 

          Obrázek č.9 Nádoba na VKM [23] 
                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patří sem Nepatří sem 
krabicové obaly 

od mléka 
obaly obsahující 
výbušniny a jed 

krabicové obaly 
od 

nealkoholických 
a alkoholických 

nápojů 

obaly obsahující 
toxické látky 
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4.6 Bio odpad 

 
Bio odpad (odpad ze zahrad – tráva, listí, odřezané části větví, opadané ovoce, 

zbytky zeleniny) se sbírá pomocí černých pytlů. V separačních kalendářích, které 

obyvatelé rodinných domů dostali, jsou vyznačené dny svozu bio odpadu tmavozelenou 

barvou. Pracovníci chodí v den sběru bio odpadu na určenou lokalitu, pytle s bio odpadem 

vysypou a vrátí nazpět. Když občané mají pytle poškozené, mohou si dát bio odpad do 

vlastních pytlů, vývoz jim bude zrealizovaný. V rámci sezónního úklidu jsou i nadále 

přistavované velkoobjemné kontejnery (VOK) pro BIO odpad, jako i objemný odpad. 

Mimo kalendář mohou občané BIO odpad donést na sběrné dvory Technických služeb 

města Prešova na ulicích Jesenná 3 anebo Bajkalská 33. 

 

                                          Obrázek č.10 Zpracování BIO odpadu [23] 

4.7 Objemný odpad  
 
 

Mezi objemný odpad patří nejčastěji starý nábytek, vany, umývadla, dveře, okna. 

Pro sběr objemného odpadu jsou ve městě Prešov vytvořené dva sběrné dvory, na ulicích 

Jesenná č. 3 (areál Technických služeb a. s.) a Bajkalská 33 (areál Technických služeb a. 

s.), kde jsou přistavené VOK–y  označené pro jednotlivé druhy odpadů. (obrázek 11) 

Občan tento odpad může dovést na vzpomínané sběrné dvory v době služby, kde od něj 

odpad přijme a zaeviduje zodpovědná osoba a určí, kde má odpad uložit.                                                           

 

4.8 Elektrický a elektronický odpad 

 
Mezi elektrický a elektronický odpad patří především ledničky, mrazáky, pračky, 

sušičky, myčky na nádobí, sporáky a trouby na pečení, elektrické sporáky, mikrovlnné 
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trouby, elektrické radiátory, elektrické ventilátory, vysavače, žehličky, topinkovače, 

fritovací hrnce, mlýnky, kávovary, osobní počítače, notebooky, tiskárny, kopírovací 

zařízení, rozhlasové přijímače, televizní přijímače, videorekordéry, hi - fi zařízení. Pro sběr 

elektronického odpadu jsou ve městě Prešov vytvořené dva sběrné dvory na ulicích 

Jesenná č. 3 a Bajkalská 33. 

 

4.9 Textil 
 
 V minulosti se vytřízené vlněné a konopné hadry využívaly při výrobě leteckých 

listových papírů, na výrobu papíru na bankovky a ceniny. Podíl a kvalita sběrných hadrů 

při výrobě těchto speciálních druhů papírů ovlivňuje výslednou kvalitu výrobků. V 

současnosti vyráběné speciální papíry obsahující textilní vlákna se vyrábějí z textilu, který 

pochází přímo z výroby, jako technologický odpad (různé odřezky, nekvalitní výrobky a 

podobně). 

 Sběrový textil se využívá při výrobě některých textilních produktů. Textilní odpady 

z přírodních vláken se dají využít při výrobě některých typů koberců. Textil se nastříhá na 

tenké proužky, které se vtkají do koberce. Vlastní barevnost není na škodu. Barevné 

kombinace vytvoří efektivní produkt, který je zajímavý i tím, že každý koberec je 

jedinečný.  

 

4.10 Značky na obalech 
 
 Všechny obaly jsou vyrobené z nějákého materiálu a někdy je obtížné zjistit, 

z jakého materiálu je obal vyrobený. Proto se na obalech nacházejí různé značky, které nás 

informují, jak máme s takovým obalem naložit. 

 

Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z kterého je obal vyrobený. 

 
 

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na 
odpad. 

Logo zelený bod na obalech výrobků  informuje, že společnost participuje na rozvoji 

systému zeleného bodu. Na Slovensku ho obhospodařuje společnost ENVI – PAK, 

a.s. [7] 
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 Tento symbol se používá na označení elektrických a elektronických zařízení.  

 

Tabulka č. 9 Nejčastější zkratky 
Papír  PAP 22 

Vlnitá lepenka PAP 20 

Hladká lepenka PAP 21 

Bílé sklo GL 70 

Zelené sklo GL 71 

Hnědé sklo GL 72 

Ocel FE 40 

Hliník  ALU 41 

Dřevo  FOR 50 

Polyethylentereftalát PET 1 

Polypropylén PP 5  

Polystyrén  PS 6  

Polyetylén (rozvětvený)   LDPE 4  

Polyetylén (lineární)  HDPE 2  

Kombinovaný obal C/ obal je vyrobený z více materiálů a ten za lomítkem převláda 

Nápojový kartón C/PAP 81 a 84 kombinovaný obal, kde převláda papír 
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5.  Návrh na zlepšení 
 
Postupem času se zlepšuje zapojenost obyvatelstva do tříděného sběru, čemuž nasvědčuje 

porovnání předloňského a loňského roku.  

V porovnání s rokem 2007 se za pomoci občanů podařilo vyseparovat více papíru (319 

tun), skla (503 tun), plastů (115 tun), elektroodpadu (103 tun), VKM (12 tun), olejů 

(11tun), ale naopak méně kovů (6 tun). Zapojenost obyvatelstva stoupla o 5%. 

Navrhuji zintenzivnit výuku na základních a středních školách, či už ve formě přednášek 

nebo ji rozšířit o samostatný předmět enviromentální výchova. Také by podle mého názoru 

bylo dobré pokračovat v organizování různých soutěží, jakou je například Hliníkový 

skarabeus, při které děti sbírají hliníkové fólie, hliníkové plechovky, případně opět 

pokračovat v tradičním sběru papíru. Takovéto činnosti vedou děti nenásilnou formou 

k základům enviromentálního myšlení.  

 Pro občany města navrhuji rozvést mnohem více nádob na tříděný sběr 

a vypracovat systém, který by finančně zvýhodňoval ty občany, kteří prokazatelně separují 

odpad.  Na místě je taky širší a celoplošnější propagace užitečnosti třídění odpadů 

prostřednictvím letáků nebo přednášek pro dospělé, při kterých by zejména starším 

obyvatelům bylo zdůvodněno, proč je nutné separovat odpad. 

          Pro ilustraci uvádím, jak málo vysbíraných věcí je třeba k vyrobení úplně nových 

výrobků, třeba bicyklu, kuchyňských utěrek, koberců nebo klíčů.  viz tabulka č 10 

 

Tabulka č. 10 Poměr vysbíraných věcí a nových výrobků 

670 vysbíraných a zrecyklovaných hliníkových plechovek 1 bicykl 

150 vysbíraných a zrecyklovaných PET lahví 1 koberec 

11 nápojových kartónových obalů 1 m2  kuchyňských utěrek 

vysbírané a zrecyklované ocelové plechovky Klíče, nové plechovky 

 

  recyklací 110 tun starého papíru se ušetří 1 ha 80 ročního lesa a 70 % energie 

  recyklací 1 kg železného šrotu se ušetří 4 kg rudy a 74 % energie 

  recyklací odpadové mědi se ušetří 4 kg rudy a 80 % energie 

  recyklací plastů se ušetří ropa a 9,4 kWh energie 

  recyklací skla se ušetří 43 %, plastů 97 % a hliníku 95 % energie potřebné na získání 

prvotních surovin a jejich zpracování 
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Závěr  
Předkládám práci, ve které se zabývám problematikou odpadů jednak všeobecně 

v náčrtu jeho definice, platného legislativního rámce a způsobů řešení likvidace, resp. 

recyklace odpadových produktů pro budoucí období. V návaznosti na všeobecnou část se 

věnuji konkretizaci řešení dané problematiky ve městě Prešov, které je mým bydlištěm. 

 

 Podle mého názoru jsou největšími problémy ty, které brání vyššímu zapojení 

obyvatelstva do separovaného sběru, slabá finanční motivace na separaci, vysoké náklady 

na jeho zavádění, anonymita separovaného sběru a nízké environmentální vědomí a 

chování obyvatelstva. Ale do budoucna se počítá s tím, že domácnosti, které budou poctivě 

separovat, a objem jejich komunálního odpadu se u nich sníží, mohou počítat s nižšími 

poplatky za odvoz. 

 

     Nastudování uvedeného problému mě přivedlo k hlubšímu zamyšlení se nad 

otázkami řešení odpadů a též k otázkám hrozby znečišťování životního prostředí. Dospěla 

jsem k poznání, že téma odpadů nepatří k lákavým tématům ve společnosti, protože 

„smrdí“ nejen ve smyslu svého obsahu, ale hlavně z důvodu podceňování jejich likvidace 

ze strany běžných občanů. Důkazem toho jsou „divoké“ skládky, zaházené potoky či 

znečištěné okraje lesů, kterých "zřizovatelé", resp. znečišťovatelé si vůbec neuvědomují 

dopad na životní prostředí - hlavní je věc, že tato skládka není na jejich dvoře. Na základě 

uvedeného se domnívám, že na to, aby byl problém odpadů, či jeho separovaného sběru 

efektivní je třeba vynaložit ještě velké úsilí na to, aby lidé pochopili, že odpady nejsou jen 

věcí odborníků, ale nevyhnutelně každého jednotlivce, který žije na území města, resp. 

regiónu, když chceme zachovat krásu prostředí, které nás zatím obklopuje. 

 

             V této souvislosti se domnívám, že stojí za to studovat tento obor, protože právě 

tato profese mi umožní  přispět v budoucnosti k pozitivnějším řešením problematiky 

odpadů. 
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Seznam zkratek 
 
atd.  - a tak dále 

a.s.   - akciová společnost 

EU  - Evropská unie 

KBV  - komplexní bytová zástavba 

MŽP SR - Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky 

SR  - Slovenská republika 

TSMP a.s. - Technické služby města Prešov, akciová společnost 

VKM  - vícevrstvové kombinované materiály 

VOK  - velkoobjemný kontejner 

VZN  - všeobecné závazné nařízení 

Sb.  - Sbírka zákonů 
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